
 

Vragen voor het vragenuur  
 

 

Datum: 30-09-2021 

 

Onderwerp : Vragen GBMG legalisering soft drugs 

 

Inleiding: 
 
In het Dagblad van het Noorden lazen we afgelopen weekend dat 36 burgemeesters (inmiddels 40 
volgens de NOS) in opstand zijn gekomen middels een manifest tegen een “veelkoppig monster” de 
ondermijnende criminaliteit. Acht burgemeesters uit de provincie Groningen onderschrijven het manifest 
alleen de burgemeesters van Westerkwartier en Midden-Groningen niet.  

Tijdens de onlangs gehouden bewustwordingsdagen zegt de burgemeester volgen de media o.a.: “In 
Midden Groningen gaat de toenemende (drugs) criminaliteit ook niet aan ons voorbij” en “Wij kunnen 
ondermijning alleen maar aanpakken als we dit als samenleving en overheid samen doen”. Volstrekt 
helder en mee eens.  

Het manifest pleit o.a. voor legalisering van soft drugs. 

Eerder hebben GroenLinks, D’66, VVD en PvdA van de Raad van Midden-G middels overwegingen in 
een  motie al aangegeven hebben dat zij voorstander zijn van legalisering van softdrugs i.p.v. het 
halfslachtig beleid waarbij wel softdrugs mogen worden verkocht maar alleen via een illegale achterdeur 
de softdrugs gekocht. 

 

 

Dat brengt ons tot het stellen van de volgende vragen: 
 

➢ Waarom heeft de burgemeester van Midden Groningen het manifest niet ondertekend?  

➢ Heeft hij hierbij overwogen dat een meerderheid van de Raad en naar onze inschatting ook van 

de bevolking, voor legalisering is van softdrugs? 

➢ Als wij lezen van “burgemeesters vinden” gaan wij ervan uit dat men de gevoelens weergeeft 

van wat er leeft onder de bevolking  en niet hun persoonlijke mening. Deelt u deze 

veronderstelling? Zo ja, hoe komt dit  tot uiting in uw beleid? 
 

 

 
Namens de fractie van GBMG, 
 
Markus Ploeger  

 
 
 
 

 
Algemene informatie: Vragen voor het vragenuur  kenmerken zich als  informerende vragen over actualiteiten. Raadsleden 
kunnen tijdens de vergadering niet-technische vragen stellen. Er is geen debat mogelijk waardoor verantwoordingsvragen buiten 
de orde zijn 
 
Informatie voor de raad:  Vragen moeten worden ingediend uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de raadsvergadering om 
12:00 uur. Deze vragen zullen in de raadsvergadering mondeling  worden beantwoord. 



 

Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft kunnen, na het onder punt 1 genoemde tijdstip, over dat onderwerp informatieve vragen 
worden gesteld. De vragenstellers moeten er rekening mee houden dat er niet onmiddellijk een adequaat antwoord gegeven zal 
kunnen worden. Daarvoor geldt als afspraak dat de antwoorden op deze actuele vragen binnen 7 dagen in de vorm van een door 
het college(lid) opgestelde schriftelijke memo, na tussenkomst van de griffier in de dagmail toegezonden krijgen.  
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: 
De griffie mailt (outlook) de vraag naar de professionals in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder, directeur en 
voorzitter van de raad. De professional informeert de portefeuillehouder over de beantwoording van de vraag. Afhankelijk van de 
vraag neemt de professional de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
portefeuillehouder beantwoordt de vragen mondeling tijdens het vragenuur. Mocht dit niet lukken is het aan de professional om de 
portefeuillehouder te informeren dat beantwoording van de vragen op zo’n korte termijn niet mogelijk is en ook om aan te geven 
waarom dan niet en een nieuwe termijn aan te geven zodat de wethouder dit kan aangeven in het vragenuur. 
 
De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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